XXX
JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW

„NA POKŁADZIE PRZYGODY”
pod patronatem honorowym

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Organizowany w dniach
od 30 sierpnia do 01 września 2018 roku
na terenie

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
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REGULAMIN RAJDU

Koleżanki i Koledzy Leśnicy oraz Sympatycy leśnictwa,
w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału
w XXX Jubileuszowym Ogólnopolskim Rajdzie Leśników
" Na Pokładzie Przygody"

Organizatorami Rajdu są :
 Związek Leśników Polskich w RP
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
 Związek Leśników Polskich RP, Okręg Środkowopolski
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I. Prezydium Zespołu Organizacyjnego Rajdu:
1.

Sławomir Nowicki

RDLP w Łodzi

Przewodniczący Zespołu

2.

Marek Miścierewicz

RDLP w Łodzi

Komandor Rajdu

3.

Paweł Kania

Związek Leśników Polskich

Zastępca Komandora Rajdu

RDLP w Łodzi

Rzecznik Prasowy Rajdu

4. Hanna Bednarek Kolasińska
5.

Stanisław Dawidowicz

RDLP w Łodzi

Sekretarz Rajdu

6.

Stanisław Ciebiada

Związek Leśników Polskich

Skarbnik Rajdu

Koordynatorzy poszczególnych tras zostali wymienieni w załącznikach do niniejszego
regulaminu.

II.

Celem Rajdu jest :
1. Integracja środowiska leśników z całej Polski.
2. Edukacja przyrodniczo – leśna.
3. Zaprezentowanie możliwości rekreacyjno – sportowego promowania leśnictwa.
4. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń oraz uwag w zakresie prowadzenia gospodarki
leśnej pomiędzy uczestnikami rajdu.

III.

Terminarz Rajdu :
XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników „Na Pokładzie Przygody”
zostanie przeprowadzony w dniach od 30 sierpnia
Zakwaterowanie przewidziano w

do 1 września 2018 r.

bazach przypisanych do poszczególnych tras

wymienionych w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
Przyjazd oraz zakwaterowanie w każdej z baz rajdowych ustalono na 29
sierpnia 2018 r. od godz. 16.00 (nocleg z 29/30 sierpnia oraz kolacja po przyjeździe
uczestników w cenie tras).
Rajd na poszczególnych trasach rozpocznie się 30 sierpnia 2018 r. - zgodnie
z

indywidualnym

programem

każdej

trasy,

który

uczestnicy

otrzymają

po

zakwaterowaniu się w bazie. Ogólny opis programu poszczególnych tras
znajduje się w załącznikach do niniejszego Regulaminu. Należy zaznaczyć, że
podane godziny obiadokolacji i kolacji są orientacyjne (zależą od czasu zakończenia
programu danego dnia).
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Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 1 września 2018 r., po czym
każdy z uczestników (drużyna) własnym

transportem wyjedzie do miejsca

zakończenia Rajdu tj. do Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich) w Spale - Al. Prezydenta I. Mościckiego
podsumowania

Rajdu przewidziano

na

godz.

12ºº,

nr. 6.

Rozpoczęcie

natomiast

zakończenie

spotkania przewidziano ok. godz. 22ºº. Ewentualny nocleg z 01 na 02 września
2018 r., każda z drużyn organizuje indywidualnie - koszt noclegu nie jest
zaplanowany w ogólnych kosztach Rajdu.

IV.

Warunki uczestnictwa w XXX Jubileuszowym Ogólnopolskim Rajdzie
Leśników „Na Pokładzie Przygody”.
W Rajdzie mogą brać udział pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, wraz z członkami ich rodzin i emeryci, pracownicy Biur Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej, Parków Narodowych oraz Parków Krajobrazowych, członkowie
organizacji związkowych zrzeszających leśników, studenci i pracownicy uczelni leśnych,
w tym Leśnych Zakładów Doświadczalnych oraz uczniowie i pracownicy szkół leśnych,
pod warunkiem, że uczniowie uczestniczą za zgodą władz szkolnych i pod opieką
wychowawców lub osób dorosłych, pracownicy zakładów usług leśnych wraz z rodzinami
oraz zaproszeni goście.
Uczestnicy zgłaszają się w ramach drużyn reprezentujących poszczególne
jednostki, które ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwy dobór osobowy, stan
zdrowia uczestników i wykupienie ubezpieczenia NNW drużyny. Każdą z drużyn
reprezentuje Kierownik Drużyny (osoba koordynująca - § 17 Zarządzenia nr 15
DGLP z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w PGL LP, z
późn. zm.), który oprócz zadań wymienionych w cytowanym zarządzeniu odpowiada
między

innymi

za

bezpieczne

zachowanie oraz odpowiednie wyposażenie

turystyczne swojej drużyny rajdowej.
Każdy

uczestnik

powinien

posiadać

dowód

osobisty

oraz

ważne

ubezpieczenie zdrowotne.
Każda drużyna rajdowa powinna być wyposażona w prawidłowo zaopatrzoną
apteczkę, a wszyscy uczestnicy odpowiednie obuwie oraz niezbędne wyposażenie
turystyczne dostosowane do wybranych tras rajdowych.
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Organizatorzy Rajdu nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za rzeczy zagubione
podczas Rajdu, pojazdy pozostawione na parkingach i za szkody wyrządzone
przez uczestników Rajdu.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za osoby i drużyny poruszające
się poza trasami Rajdu. Za szkodę spowodowaną podczas Rajdu odpowiada
sprawca tej szkody.
Wszyscy uczestnicy Rajdu powinni bezwzględnie przestrzegać Regulaminu
Rajdu oraz regulaminów ośrodków pobytu. W przypadku drastycznego naruszenia
Regulaminu

Rajdu,

organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

wykluczenia

z

imprezy poszczególnych uczestników lub całej drużyny. Organizatorzy mają
obowiązek wykluczyć

każdego

uczestnika

w przypadku

stwierdzenia

przez

lekarza jego niezdolności do kontynuowania Rajdu.
Uczestnicy Rajdu korzystający z tras specjalistycznych (spływy kajakowe oraz
trasy: rowerowe, motocyklowe, konne, zawody wędkarskie, itp.) nie mogą znajdować
się pod wpływem alkoholu.

V.

Bazy Rajdu
Uczestnicy XXX

Jubileuszowego

Ogólnopolskiego Rajdu

Leśników

„Na

Pokładzie Przygody” spotkają się w bazach – zgodnie z opisem poszczególnych
tras zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.

VI.

Koszty Rajdu
Na ogólny koszt Rajdu składają się:
1. Koszty wyżywienia w bazach obejmujące: śniadania, obiady, kolacje (opcjonalnie
obiadokolacje) oraz catering wielodaniowy w dniu zakończenia rajdu.
2. Koszty zakwaterowania w bazach obejmujące: trzy noclegi (29/30, 30/31, 31/01).
3. Koszty pozostałe obejmujące: koszty transportu, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, koszty wynajmu sprzętu sportowego oraz usług specjalistycznych,
przewodników, itp.
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4. Koszty organizacyjne (obejmujące m.in. upominki rajdowe, wynajęcie

terenu

i sceny, parkingów dla pojazdów, gaże artystów, opłaty ZAIKS, ochronę i opiekę
medyczną oraz zaplecze sanitarne).
Łączną wysokość opłat za trasy rajdu zawarto w załącznikach do niniejszego
Regulaminu.

VII.

Przyjmowanie zgłoszeń i informacja rajdowa.
Zgłoszenia grup rajdowych będą przyjmowane od godziny 800 w dniu
26.02.2018 roku – ze względu na obowiązującą w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, tylko w
formie elektronicznej poprzez stronę https://rajd2018.lodz.lasy.gov.pl osiągalną
tylko w sieci Intranet Lasów Państwowych, gdzie należy wypełnić formularz
zgłoszenia zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. Rejestracji drużyny rajdowej
może dokonać tylko pracownik Lasów Państwowych posiadający aktywne konto
pocztowe w systemie poczty Lasów Państwowych (osoba ta nie musi być
uczestnikiem drużyny oraz może jednocześnie zarejestrować kilka drużyn rajdowych
pod warunkiem wprowadzenia danych do formularzy wymaganych regulaminem).
Wszelkie informacje dotyczące systemu rejestracji udzielane będą osobom
dokonującym rejestracji oraz kierownikom drużyn przez Administratora Rajdu pod
numerami telefonu 667 001 275 lub

724 722 274 oraz mailowo pod adresem

rajd.rdlp@lodz.lasy.gov.pl.
Szczegółowych informacji

dotyczących

tras

rajdowych oraz warunków

w bazach udzielają koordynatorzy trasy wskazani w załącznikach do regulaminu
oraz na stronach https://rajd2018.lodz.lasy.gov.pl i http://www.lodz.lasy.gov.pl

VIII.

Rejestracja drużyn, rezerwacja miejsc w bazach i wpłata opłaty rajdowej.
Rejestracja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem
strony https://rajd2018.lodz.lasy.gov.pl, na której należy dokonać zgłoszenia
uczestnictwa w rajdzie. Zgłoszenia dokonuje osoba zarejestrowana w systemie
rejestracji, która musi zaakceptować regulamin rajdu oraz wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, w celu uczestnictwa w XXX Jubileuszowym
Ogólnopolskim

Rajdzie

Leśników.

Administratorem

danych

osobowych

jest
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Jana
Matejki 16, 91-402 Łódź oraz Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa i Związek Leśników Polskich Regionu
Środkowopolskiego, ul. Jana Matejki 16, 91-402 Łódź. Dane osobowe przetwarzane
będą wyłącznie w celu uczestnictwa w XXX Jubileuszowym Ogólnopolskim Rajdzie
Leśników. Bez odrębnej zgody, dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom
danych

w

rozumieniu

art.

7

pkt

6

ustawy

z

dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
922 z późn. zm.) innym niż wskazani powyżej. Uczestnikom rajdu przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w XXX Jubileuszowym
Ogólnopolskim Rajdzie Leśników.
Osoba zgłaszająca drużynę po otrzymaniu emaila aktywacyjnego musi
aktywować konto użytkownika.
W celu obsługi zgłoszeń drużyn (np. dodanie zamówienia, edycja, usunięcie)
należy zalogować się na stronie https://rajd2018.lodz.lasy.gov.pl, używając loginu
nadanego przez system, który otrzymano w mailu aktywacyjnym. Podczas rejestracji
niezbędne

będzie

zamówienie

oczekiwanej

ilości

miejsc

oraz

wypełnienie

obowiązkowych informacji dodatkowych, tj. m.in.: dane kontaktowe kierownika
drużyny, liczbę uczestników oraz rozmiary koszulek i rodzaj wyżywienia.
Po zatwierdzeniu zamówienia na adres email kierownika drużyny zostanie przesłana
informacja zawierająca potwierdzenie zgłoszenia drużyny oraz niezbędne dane do
wykonania przelewu opłaty rajdowej.
Opłatę rajdową należy wpłacić w całości (jednorazowo) na konto w BOŚ
Oddział w Łodzi na nr rachunku 69 1540 1245 2056 4800 6220 0004 w ciągu 7 dni
kalendarzowych od zgłoszenia drużyny. W tytule należy wpisać numer zamówienia
otrzymany w emailu.
Ostateczny

termin

wniesienia

opłaty

rajdowej

jest

wskazany

na

stronie

https://rajd2018.lodz.lasy.gov.pl w kolumnie „Zamówienie należy wykupić do” oraz
w otrzymanym emailu po zatwierdzeniu zamówienia.
Jeżeli opłata rajdowa znajdzie się na koncie Rajdu, na życzenie kierownika drużyny,
organizatorzy Rajdu prześlą potwierdzenie wpłaty.
Brak wpływu opłaty rajdowej na wskazanym koncie w ciągu 10 dni od zgłoszenia drużyny
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rajdowej spowoduje anulowanie rezerwacji przez administratora i powrót do puli wolnych
miejsc.
Przyjmowanie drużyn na Rajd prowadzone będzie do wyczerpania wolnych miejsc,
jednak w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2018 r. Organizatorzy dopuszczają
możliwość przedłużenia czasu rejestracji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Organizatorzy dopuszczają w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim
uzgodnieniu z Administratorem Rajdu (wskazanym w punkcie VII) - możliwość
zmiany trasy lub zwiększenia ilości dostępnych miejsc na trasie.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie uruchomienia tras, które nie
uzyskają

minimalnej

wymaganej

ilości

uczestników.

W

takim

przypadku

organizatorzy zgłoszonym kierownikom drużyn zaproponują trasy alternatywne po
uprzednim uzgodnieniu szczegółów finansowych lub przypadku rezygnacji z tras
alternatywnych zwrócą wpłacone środki.

IX.

Informacje końcowe.
Organizatorzy zapewniają parkingi dla pojazdów.
Kierowcy wynajętych przez drużyny środków transportu podlegają zgłoszeniu
jako uczestnicy rajdu lub organizują noclegi we własnym zakresie. W przypadku
rezygnacji uczestnika z przyjazdu na rajd, wpłacone koszty uczestnictwa nie
podlegają zwrotowi. Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

do

zmian

w przedstawionym programie oraz w przebiegu tras rajdu. W dniu przybycia na
Rajd, Kierownik Drużyny otrzymuje od Organizatorów Rajdu znaczki rajdowe, które
stanowią obowiązkowy identyfikator do poruszania się po bazie i miejscu zakończenia
Rajdu. Dokładny program zakończenia w dniu 01.09.2018 r. XXX Jubileuszowego
Ogólnopolskiego Rajdu Leśników "Na Pokładzie Przygody” zostanie ogłoszony
w osobnym komunikacie.
Uczestnictwo w Rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji XXX
Jubileuszowego Rajdu Leśników w 2018 roku.
Załączniki:
 Trasy Rajdu.
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